
Bijlage	  B	  -‐	  Overzicht	  	  
	  

Leadershipdynamics	  helpt	  potentiële	  leiders	  toerusten	  in	  en	  begeleiden	  bij	  het	  ontdekken,	  
ontwikkelen	  en	  toepassen	  van	  geestelijke	  leiderschapskwaliteiten,	  tot	  eer	  van	  God	  en	  tot	  
opbouw	  van	  Zijn	  Koninkrijk.	  Om	  je	  een	  idee	  te	  geven	  volgt	  hier	  een	  willekeurige	  selectie	  uit	  de	  
inhoud	  van	  de	  trainingen.	  	  

1 Wat	  leert	  de	  bijbel	  over	  geestelijk	  leiderschap?	  
2 Op	  weg	  naar	  succes	  
3 De	  kracht	  van	  een	  droom	  
4 Seizoenen	  van	  het	  leven	  
5 De	  test	  van	  leiderschap	  
6 Pas	  op	  voor	  valkuilen	  
7 Mentoraat	  	  
8 Verschillende	  vormen	  van	  mentoraat	  
9 De	  juiste	  houding	  is	  essentieel	  voor	  leiderschap	  
10 Besturen	  van	  je	  tijd	  
11 Van	  droom	  tot	  actie	  
12 Het	  hart	  van	  de	  leider	  
13 Karakter	  van	  een	  leider	  
14 360	  graden	  leiderschap	  –	  leiding	  geven	  aan	  jezelf	  	  
15 Situationeel	  leiderschap	  
16 Mozes	  als	  voorbeeld	  van	  gezond	  geestelijk	  leiderschap	  	  
17 Het	  ontwikkelen	  van	  je	  sociale	  vaardigheden	  
18 Een	  goede	  reputatie	  is	  nodig	  om	  anderen	  te	  kunnen	  leiden.	  	  
19 Het	  meten	  van	  de	  groei	  van	  je	  leiderschapskwaliteiten.	  	  
20 Timotheüs,	  worstelend	  met	  zijn	  leiderschap.	  	  
21 Strategische	  planning	  
22 Prioriteiten	  en	  besluitvorming	  
23 Nehemia,	  een	  voorbeeld	  van	  een	  goed	  projectleider.	  	  
24 Leiding	  geven	  in	  moeilijke	  momenten	  
25 Groei	  in	  leiderschap	  –	  5	  niveaus	  
26 Projectmanagement	  
27 Omgaan	  met	  de	  onzekerheden	  in	  je	  leiderschap	  
28 David,	  een	  leider	  naar	  Gods	  hart.	  
29 Dienend	  leiderschap	  –	  Voorbeeld	  van	  Jezus.	  	  
30 Zegen	  en	  strijd	  in	  het	  uitoefenen	  van	  je	  bediening.	  
31 Jezus,	  de	  grote	  communicator.	  	  
32 De	  kunst	  van	  motiveren.	  	  
33 Succesvol	  vergaderen.	  
34 Hoe	  leidt	  je	  een	  gemeente	  door	  een	  veranderingsproces?	  	  
	  

	  


